
 

 
 

Wieści z Wójtowskiej 
Marzec 2021 roku 

 

Wielkanocne życzenia dla Czytelników gazetki 

Niech ta nadchodząca Wielkanoc wzbogaci serca i niech rozświetli każdy mrok, to co 

skomplikowane niechaj uprości, przygnębiające, niechaj usunie i wszelkie ciężary pomoże 

unieść. Niech zagości moc radości i prawdziwa nadzieja. 

Życzenia składają: Mieszkańcy, Pracownicy i Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy 

Wójtowskiej 13. 

 

Przyjaciele pamiętają o nas 

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy dla nas mieszkańców były czasem oczekiwania na …. 

Przyjaciele pamiętają o nas, posypały się więc życzenia świąteczne od zaprzyjaźnionych grup 

młodzieżowych, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca, współuczestnictwo i 

współtworzenie. Odbywały się spotkania na żywo oraz online. I … tak byli z nami: młodzież z 

„Domu przy Rynku”, harcerki z Drużyny ,,Orawa”, wolontariusze od dominikanów, uczniowie z 

Technikum Budowlano – Architektonicznego. Wszyscy pracowali długo i wytrwale, aby 

przynieść nam pełne ciepłych słów i wielobarwnych motywów świątecznych - wielkanocne 

kartki. Pełni wdzięczności czytaliśmy te piękne życzenia, które dodawały nam w tym trudnym 

czasie otuchy. Tym z nas, którzy nie mogli sami przeczytać życzeń, przychodził z pomocą 

Personel. Zachwyciły nas też prezenty świąteczne podarowane nam w ramach Akcji „Prezent 

dla Seniora”, do której ochoczo włączyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 32 w 

Warszawie oraz ich rodzice. „Super paczki” przyniosły wiele niespodzianek, energii i humoru. 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI.  

 

Korzystamy z nowych technologii 

Cyfryzacja dla nas Seniorów jest bardzo przydatnym narzędziem, dającym wiele możliwości 

nie tylko w dziedzinie wirtualnych wojaży, poszerzania wiadomości ale w czasie pandemii jest 

ważnym środkiem w komunikacji międzyludzkiej. Nie każdy z nas posiada smartfona  czy 

laptopa, w związku z tym zakupiono nam kilka nowych tabletów. Dzięki temu kontaktujemy 

się z naszymi rodzinami i przyjaciółmi wybierając odpowiednią platformę do rozmowy. Jest to 

dla nas szczególnie ważne, aby zobaczyć się wzajemnie dzięki włączonej kamerce. Wiemy, że 

w razie kłopotów z obsługą „nowych mediów”, nasz Personel chętnie posłuży pomocą. 

 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 

na www.dpswojtowska.pl, 

polubienia nas na fanpage www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-

218993075115874/i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/ 
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